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ELŐTERJESZTÉS 
Dorog Város Képviselő-testületének 2020. január 31-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion felújítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A kormány 2065/2017.(XII.27.) Korm. határozatában foglaltaknak megfelelően a dorogi Buzánszky Jenő Stadion 
rekonstrukciója tárgyában 2017. december 29-én támogató okirat aláírására került sor Dr. Seszták Miklós, mint a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot irányító és képviselő miniszter által. A támogató okirat tartalma szerint 
685.000.000,- Ft támogatásban részesül a stadion a szükséges rekonstrukciós munkák elvégzésére. 
 
2018. január hónapban Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018.(I.26.) határozatában 
felhatalmazta a polgármestert tárgyi fejlesztés megvalósításához szükséges tervezési és engedélyezési feladatok 
elvégzésével. 
 
A tervezés előkészítése során a Képviselő testület 121/2019.(X.30) határozatával felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a stadion rekonstrukciója részét képező játéktér vízelvezetési, és fűtési rendszerének kiépítésére vonatkozó 
előírások alól felmentést kérjen. 
A felmentésre vonatkozó levél megküldésre került Dr. Szabó Tünde Sportért Felelős Államtitkár Úrhölgynek, az 
MLSZ-ben Vígh László Infrastruktúra Igazgató Úrnak, a BMSK Beruházási, Műszaki-Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-nél Gerencsér Gergely projektvezetőnek, valamint Dr. Völner Pál 
országgyűlési képviselőnek. 
A megkeresésre 2020. január hónapban megérkezett válaszok alapján Dorog Város Önkormányzatának a 
stadion rekonstrukció során a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastrukturális Szabályzatában foglalt előírásokat 
figyelembe kell vennie. 
 
Fentiekre tekintettel indokolt, hogy a nemzetközi előírásokat is, és a fenntartható fejlődés környezeti, energetikai 
és etikai követelményeinek is megfelelő megoldás létrejötte érdekében működjenek együtt az érintett felek. 
Ezen célkitűzés megvalósulását kívánja szolgálni az alábbi javaslat: a dorogi Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion 
játékterének téli időszakban való használhatósága geotermikus energia alkalmazásával kerüljön biztosításra. 
Ennek érdekében javaslom megbízni a „Thermo Kft.”-t a stadion pályaszerkezete geotermikus fűtési rendszere 
tervezési feladatainak elvégzésével az ajánlatában szereplő 1.000.000,- Ft + ÁFA vállalási áron. 
 
A Minisztérium által támogatott dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukció részeként 2020. évben 
megvalósításra kerülne a pálya szerkezetének átalakítása/rekonstrukciója a fűtési rendszer kiépítésével, valamint 
a pálya megvilágítását szolgáló világítási rendszer tervezése és annak kiépítése. 
  

 
  Határozati javaslat 
 
 
1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciója” 

részét képező pályafűtés, pályaszerkezet rekonstrukció és pályavilágítás tervezési és kivitelezési feladatait 
2020. évben elvégezteti. 

2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervezési 
szerződések aláírására, és az azt követő közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásával. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Dr. Tittmann János polgármester 
 
 
Dorog, 2020. január 16. 
 
               

       Dr. Tittmann János sk. 


